Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 27 stycznia 2015 r.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu Akademickiego - 26 stycznia 2015 r.
Relacje z posiedzenia Senatu przedstawił Jacek Bujko.
JM Rektor poinformował, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 12 stypendiów dla
studentów i doktorantów SGGW. Doktoranci naszej Uczelni zdobyli 8 % wszystkich przyznanych przez
Ministerstwo stypendiów dla studentów III stopnia.
20 stycznia br. w odnowionym dworku w Kociszewie odbyło się spotkanie Władz Rektorskich z Dziekanami
Wydziałów, na którym dyskutowano sprawy związane z programami przygotowanymi przez poszczególne
jednostki w ramach obchodów 200-lecia Uczelni. Rozważana była również sprawa zagospodarowania
ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Kociszewie przez poszczególne Wydziały.
W dalszej części obrad Członkowie Senatu wysłuchali sprawozdania z realizacji Strategii SGGW do roku
2020, którą przedstawił dr hab. M. Pietrzak – Wiceprzewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju
Uczelni.
Analiza dotyczyła pięciu zakresów tematycznych:
Temat 1: Doskonalić kształcenie.
Temat 2: Doskonalić badania naukowe.
Temat 3: Współpraca i umiędzynarodowienie.
Temat 4: Rozwijać transfer wiedzy do gospodarki.
Temat 5: Finanse i administracja.
Do poszczególnych tematów przypisane są określone mierniki, wartości których pozwalają na dokonanie
analizy, oceny i określenie trendu w realizacji strategii rozwoju.
W sprawozdaniu wskazano najważniejsze osiągnięcia w zakresie realizacji strategii, do których zaliczono:
* pozytywne wyniki wszystkich przeprowadzonych ocen PKA,
*znaczny stopień lojalności absolwentów,
* 55 % absolwentów pracuje w zawodzie,
*zakończone prace w zakresie opracowania strategii Wydziałów,
*wzrost rangi i widoczności publikacji pracowników SGGW,
*rozwój formalnych powiązań Uczelni z podmiotami otoczenia gospodarczego, wysokie środki pozyskane w
ramach projektów realizowanych we współpracy z gospodarką,
*stabilny poziom przychodów Uczelni.
Najważniejsze trudności w realizacji strategii to:
*bardzo rzadkie hospitacje zajęć,
*niska i pogarszająca się terminowość obron doktoratów
* niski poziom wsparcia technikami kształcenia na odległość,
*wciąż niski (ale rosnący) udział przedmiotów prowadzonych z udziałem praktyków,
*słaby wizerunek w zakresie kształcenia praktycznego zwłaszcza u studentów ostatniego roku i
absolwentów,
*późne awanse naukowe ( b. mało habilitacji ≤ 40 roku życia i profesur ≤50 roku życia),
*wymiana międzynarodowa – spadek wyjazdów.
Ze sprawozdaniem z monitorowania realizacji strategii SGGW do 2020 roku można zapoznać się w
sekretariacie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW.
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Członkowie Senatu wysłuchali korekty planu rzeczowo-finansowego przedstawionej przez Panią
mgr Grażynę Majewską – Kwestor SGGW i przyjęli w tej sprawie uchwałę. Korekta wynika ze zwiększenia
dotacji na działalność dydaktyczną w 2014 roku o kwotę 1 540 300 zł.
Po zapoznaniu się z projektem podziału środków dotacji na rok 2014 oraz opinią Senackiej Komisji ds.
Finansowych, Senat przyjął uchwalę w sprawie podziału środków zwiększenia dotacji dydaktycznej
przyznanej na rok 2014.
W ramach tej kwoty wydzielono:
- dotacje na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 1 195 342 zł,
- dofinansowanie konserwacji, napraw oraz remontów budynków w wysokości 119 501 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości – 225 458 zł.
Zwiększone środki na działalność dydaktyczną w 2014 roku rozdzielone zostały na poszczególne jednostki
zgodnie z obowiązującym algorytmem podziału środków.
Ponadto członkowie Senatu przyjęli uchwały w następujących sprawach:
* zmian w składzie osobowym Komisji senackich i uczelnianych.
Zmiany dotyczą składu osobowego Senackiej Komisji ds. Finansowych, Uczelnianej Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
*zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczym tytułem „Zakładanie pułapki na niedotleniony
guz sutka”. Wartość projektu – 5 890 000 zł. Dofinansowanie ze srodków Programu Horyzont 2020.
* zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu Centrum Badań Biomedycznych.
* utworzenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska studiów pierwszego stopnia na kierunku
Inżynieria i gospodarka wodna od roku akademickiego 2015/2016.
Dbając o rozwój współpracy międzynarodowej Uczelni Senat Akademicki wyraził zgodę na zawarcie umów
o współpracy pomiędzy SGGW a:
- IT, Sector de Informacao S.A. Portugalia,
- Saint Petersburg State Academy of Veterinary Medicine, Rosja,
- Universidade Federal do Parana, Brazylia.
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Prorektor ds. Dydaktyki przedstawił informacje o działalności :
* Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, w którym aktualnie zatrudnione są 53 osoby (najwięcej 19
osób w sekcji angielskiej).
W roku 2014 do egzaminu z języka obcego przystąpiło 5 554 studentów.
Niepokojący jest wzrost liczby ocen niedostatecznych, który w roku akadem. 2013/2014 wyniósł aż 30%
(23,9% w 2013/2014). Ocenę bardzo dobrą otrzymało zaledwie 3% studentów przystępujących do egzaminu.
* Studium Wychowania Fizycznego i Sportu .
W Studium zatrudnionych jest 18 osób, które prowadzą obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzone są
również zajęcia z rehabilitacji i korektywy dla studentów ze schorzeniami aparatu ruchu oraz zajęcia dla
studentów niepełnosprawnych. Ważną działalnością Studium są treningi z sekcjami sportowymi AZS
SGGW. Obecnie pod opieką pracowników Studium funkcjonuje 16 sekcji sportowych. Uczestnicy sekcji
reprezentują Uczelnię w zawodach międzyuczelnianych, warszawskich, wojewódzkich oraz ogólnopolskich.
W ostatnich latach w ogólnopolskiej punktacji „open” plasujemy się w czołówce wyższych uczelni.
W kategorii uczelni społeczno-przyrodniczych od lat jesteśmy najlepszą uczelnią w tej punktacji.
Członkowie Senatu wysłuchali również informacji o działalności Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości przy SGGW, którą przedstawił mgr Michał Misztal – dyrektor AIP SGGW.
Informacje o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i
Architektury Krajobrazu przedstawiła Pani prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt.
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2. Posiedzenie Senackiej Komisji ds. nauki Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy.
Jacek Bujko przedstawił informacje z posiedzenia Komisji, które odbyło się 26 stycznia 2015 r.
W trakcie posiedzenia dyskutowano nad Regulaminem korzystania z infrastruktury badawczej Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Jest to nowy dokument, którego wprowadzenie wynika z Ustawy – Prawo o Szkolnictwie wyższym. Zawiera
zasady korzystania z infrastruktury naukowo-badawczej przez pracowników, doktorantów i studentów oraz
podmioty zewnętrzne.
Sprawa regulaminu dyskutowana będzie na spotkaniu Prorektorów ds. Nauki z poszczególnych Uczelni,
które odbędzie się 2 lutego br. w Olsztynie.
Członkowie Komisji dyskutowali też nad Regulaminem zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi i
prawami sui generis do baz danych oraz prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników
badań naukowych i prac rozwojowych SGGW w Warszawie.
Szczególną uwagę zwrócono na dwa paragrafy regulaminu dotyczące podziału zysków z dobra
intelektualnego pomiędzy uprawnionych. Zapisy określają i gwarantują udział poszczególnych
uprawnionych w zysku zgodnie z ich wkładem w stworzenie dobra intelektualnego. Wynika z nich również
podział zysków pomiędzy uprawnionych w przypadku komercjalizacji wyników badań naukowych, prac
naukowych oraz know-how związanych z tymi wynikami.
Ważna sprawą poruszaną na zebraniu Komisji była zbliżająca się ocena okresowa nauczycieli akademickich.
Chodzi przede wszystkim o propozycję zmian zmierzających do ograniczenia wpływu negatywnej oceny za
działalność organizacyjną na wynik całkowitej oceny nauczyciela akademickiego. Zgłoszony został wniosek,
poparty przez Komisję, by przy opracowywaniu nowej ankiety oceny nauczycieli akademickich nie wliczano
do średniej punktów za działalność organizacyjną w grupach pracowniczych liczby punktów uzyskanych
przez wybierane osoby funkcyjne; rektorów i prorektorów oraz dziekanów i prodziekanów.
W związku z tym, że najbliższa ocena działalności nauczycieli akademickich odbędzie się zgodnie z
kryteriami poprzedniej oceny, Jacek Bujko zaapelował, by Wydziałowe Komisje Oceniające uwzględniały w
ocenie za działalność organizacyjną wszelkie aktywności pracowników, tak aby osoby z pozytywną oceną
działalności naukowej i dydaktycznej nie były zwalniane z pracy jedynie z powodu negatywnej oceny
aktywności organizacyjnej.
3. Sprawa zatrucia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.
Jacek Bujko przekazał informacje o kolejnych przypadkach bardzo złego samopoczucia i objawach zatruć
zgłaszanych przez pracowników i doktorantów w styczniu br.
Przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami skierowaliśmy pisma do instytucji zewnętrznych
kontrolujących wcześniej stan bezpieczeństwa w budynku nr 32, w których zgłaszamy przypadki
ponownych zatruć i wnosimy o ponowną kontrolę, zwłaszcza systemu wentylacji i ostateczne ustalenie
przyczyn występowania objawów zatruć u pracowników.
Pan Przewodniczący zapoznał członków Komisji Zakładowej z odpowiedzią Pan Prorektora – prof. dr hab.
Wiesława Bielawskiego na nasze pismo dotyczące bezpieczeństwa pracy w budynku nr 23. Poinformował, że
zgodnie z zaleceniami Pana Rektora na Wydziale powstał zespól kryzysowy składający się z kierowników
katedr, społecznego inspektora pracy i przedstawicieli związków zawodowych. Zadaniem zespołu jest
czuwanie nad bezpieczeństwem pracy w budynku nr 32. Dnia 26 stycznia br. Zespół miał pierwsze zebranie.
Wszystko wskazuje na to, że system wentylacyjny nie jest dostosowany do obecnego obciążenia wszystkich
laboratoriów. W momencie pracy wszystkich laboratoriów wentylacja jest przeciążona. Należy sprawdzić, do
jakich sekcji podłączone są dygestoria i aparatura w poszczególnych laboratoriach. Pewnym rozwiązaniem
może być ograniczenie jednocześnie prowadzonych analiz chemicznych i badań poprzez opracowanie
harmonogramu badań wykonywanych w poszczególnych laboratoriach.
Jacek Bujko poinformował, że po naszych interwencjach poszkodowani pracownicy Wydziału, którzy
zgłosili się do NZOZ SGGW objęci zostali właściwą opieką przez personel medyczny.
Ustalono, że Jacek Bujko nadal będzie monitorował sprawę bezpieczeństwa pracy i funkcjonowania systemu
wentylacji w budynku nr 32. Wystąpi też do Dyrektora Technicznego z pytaniem o realizację zaleceń
Rektora dotyczących ponownego sprawdzenia systemu wentylacji w pomieszczeniach pracowniczych i
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laboratoriach w budynku nr 32 i opinii niezależnego rzeczoznawcy w zakresie funkcjonowania systemu
wentylacyjnego w tym budynku oraz o działaniach podejmowanych przez służby Szkoły nad poprawą
bezpieczeństwa pracy w budynku 32 .
Maria Wesołowska zwróciła uwagę na inne budynki Uczelni, w których też prowadzone są badania z
użyciem różnych odczynników chemicznych i w których sytuacja może być podobna.
4. Sprawa nauczanie Jana Pawła II w SGGW.
Jacek Bujko przypomniał, że Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” SGGW w marcu 2014 r.
przyjęło uchwałę w sprawie popularyzacji nauczania Jana Pawła II w środowisku akademickim naszej
Uczelni. Sprawą zajmujemy się już od dłuższego czasu. Jacek Bujko i Małgorzata Herudzińska odbyli kilka
spotkań w tej sprawie z przedstawicielami środowiska duszpasterskiego, między innymi z księdzem
prof. dr hab. Krzysztofem Pawliną.
Przedstawiciele Komisji Zakładowej rozmawiali też na ten temat z Władzami Rektorskimi naszej uczelni.
Jacek Bujko przypomniał, że proponowaliśmy wprowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów
dotyczących nauczania Jana Pawła II.
Pan Prorektor prof. W. Bielawski po rozmowie z księdzem prof. Krzysztofem Pawliną zaproponował, by na
razie nie wprowadzać regularnych zajęć dla studentów z obawy o zainteresowanie i frekwencję a
zorganizować cykl 3 - 4 otwartych spotkań dla studentów i pracowników, na których Ksiądz Profesor
przybliżyłby zebranym wybrane aspekty nauczania Jana Pawła II.
Maria Wesołowska wyraziła obawę o zainteresowanie takimi spotkaniami ze strony studentów. Nie
otrzymując nic w zamian np. zaliczenia przedmiotu humanistycznego mogą nie wziąć udziału w takich
spotkaniach
Zdaniem Jacka Bujko bardzo ważna jest informacja i nagłośnienie takiego przedsięwzięcia, w co Komisja
Zakładowa powinna się aktywnie włączyć. Popularyzując takie spotkania można poprosić o pomoc
Samorząd Studencki, Radę Doktorantów, „Soli Deo” oraz Dziekanów Wydziałów SGGW.
5. Sprawy wniesione.
* Jacek Bujko poinformował, że Komisja Zakładowa dysponuje pomieszczeniem w piwnicy budynku nr 9, w
którym zgromadzone są czasopisma, materiały archiwalne dokumentujące działalność Związku
„Solidarność”. Należałoby przejrzeć te materiały, uporządkować je i skatalogować, rozważyć możliwość
przekazania ich części do Muzeum SGGW, tym bardziej, że administracja Uczelni zwróciła się z prośbą o
rozpatrzenie możliwości opuszczenia pomieszczenia w piwnicy. Zadanie powierzono Zespołowi w składzie:
Maria Wiśniewska, Marian Różalski, Piotr Niebuda, Jakub Gawron i Maria Kupczyk.
Maria Kupczyk
Jacek Bujko
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